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Spelersbus FC VOORTREIN werpt vruchten af,  

Vedettes starten 
uitgerust aan duels. 
Sinds kort bezit FC Voortrein een spelersbus waarin de vedettes worden vervoerd naar 
de wedstrijden, chauffeur is ook heel toevallig de keeper van het team dus gebeurd dit 
binnen de begroting.  Zo worden de vedettes van het team bespaard van een fietstocht 
dat altijd richting Bolnes tegen de wind in moet plaatsvinden en komen zo uitgerust om 
de wedstrijden te spelen. De spelersbus werpt duidelijk vruchten bij het team, de 
resultaten zijn er naar en die vedettes weten dan ook ieder keer tot ieders verrassing 
tot scoren te komen. Leonardo Koot miste de spelersbus en kwam pas na de rust het 
veld in maar wist wel het belangrijkste doelpunt te scoren de gelijkmaker: 3-3 tegen FC 
VIERPOOL van Brush HMA. In de slotfase kon Leen Roos de winnende goal maken maar 
faalde in de afwerking waardoor hij niet in de spelersbus mag plaatsnemen en verder op 
de fiets moet naar de Sporthal. Als je zo’n mogelijkheid mist dan kom je nooit in de 
spelersbus maar mag je die enkel wassen dat uitsluitend bestemd is voor de absolute 
vedettes zoals Adri Mudde die wist uiteraard ook tot scoren te komen. Ondanks dat FC 
Vierpool tot vele scoringskansen kwamen via o.a. Terlouw wist men niet te winnen het 
bleef bij een gelijkspel: 3-3 doordat spelersbuschauffeur Arie de Ruiter als keeper dit 
keer een goede dag had als doelman. 

FC CST wint na afgang tegen FC APPIERAAT met grote 
cijfers tegen Azteken: 14-0 
Bij een korfbalwedstrijd zijn ze jaloers op deze score: 14-0 en bij voetballen komen 
deze uitslagen helemaal niet voor. FC CST revancheerde zich na een blamerende 
nederlaag tegen FC Appieraat van enige weken geleden, tegen het uiterst verzwakte 
nieuwe inwoners van Zwijndrecht THE AZTEKEN. Dit team miste vele spelers wegens 
ziektes opgelopen waarschijnlijk door de krachtinspanningen tijdens de verhuizing. 
Binnen enige seconden was het al 1-0 en binnen vier minuten 4-0. Na de rust (6-0) vlogen 
de doelpunten om de oren bij de keeper van THE AZTEKEN. Natuurlijk miste The 
Azteken ook steun vanaf de tribune. 



 

Dinsdag 21 januari: VOLLEYBAL.  
Met opnieuw teams van Ipskamp bestaande uit: Sjef, Usa, Daniel (??), Johan de Jong, Leen van 
de Berg en Piet Ipskamp.  Tegen Mudde bestaande uit: Dobbelaar, Vrisekoop, Koot (??), van 
Twillert (??), Mudde, Taartmans. Natuurlijk zijn ook de teams van TOB Alstom Transport  
bestaande uit Claudia KOCK , Enny VAN-LEEUWEN, Rob LACHMAN, Adri VAN-  REEUWIJK, 
Corine VINK, Aad BRINCKMANN, Mathilde DE-WINTER, Frank CREUELS, Claudia VAN-DER-
VELDEN en Brush HMA bestaande uit Han van Doorn, Rens dubbeldam, Terlouw, Linda Osinga, 
Sabine Heyman, John Meeuwsen en Bram Jansen van de partij. Ook in het nieuwe jaar zal er op 
zijn minst een keer per maand worden gevolleybald de eerste dus op 21 januari vanaf 16.30 uur in 
Sporthal de Beverbol in Ridderkerk- Bolnes. 
Zijn er nog meer personen (of teams) die willen volleyballen kunnen zich opgeven bij Sportblad 
Knudde Secretariaat Marina van de Meiden of bij Kees Hilkmann.                -.Mafkees.-.  
 

 Leonardo Koot voor proef naar Sydney United  
In bijna dezelfde vliegtuig als met Sportblad Knudde gaat Leonardo Koot in februari 
naar Australië hij gaat een proefstage maken bij de plaatselijke voetbalclub Sydney 
United voor enige weken. Het is niet bekend of hij daar een contract kan tekenen, zijn 
contract bij FC Voortrein loopt aan het eind van het seizoen af en mag transfervrij 
vertrekken. Sydney United is op zoek naar een scorende spits die verrassend uit de 
voeten kan komen en het zelf soms niet weet.  
 

Meldingsplicht Piet Ipskamp vanaf dinsdag 14 
januari van de baan.  
 
Volgens onze correspondent is de meldingsplicht van Piet Ipskamp komende dinsdag van de baan, 
daarmee vervalt waarschijnlijk ook zijn huisarrest. Die kreeg hij opgelegd doordat hij vele 
avonden niet thuis was wegens voetbal, sport, en andere sociale contacten in de bar. Het is niet 
bekend of er nog meer sancties worden opgelegd bij eventuele herhalingen. De beheerder van 
Sportcafé De Beverbol heeft dit bericht met gejuich ontvangen en heeft voor dinsdag 
aanstaande de voorraad aanzienlijk  vergroot. 



 

 

Website Sportblad Knudde nadert de vijfduizendste… 

De meest waardeloze website van het Wereld Wijd Web www.sportbladknudde.nl 
nadert binnen enige weken de vijfduizendste bezoekster sinds de vernieuwing van 
september 2001, sinds vandaag staat de teller net over de 4900 bezoekers heen. 
Wanneer de vijfduizendste bezoekster wordt verwacht is niet bekend, maar wordt 
verwacht over een dag of veertien. Ook is nog niet bekend of de vijfduizendste 
bezoekster net zo feestelijk wordt onthaald als bij de duizendste bezoekster eind 
november 2001. 
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